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Nyheter Kia Niro återkallas  
för kontroll av koppling

 d Kia Motors återkallar 2 600 exemplar av modellerna Niro Hybrid och Niro 
Plug-In Hybrid. Svensksålda bilar som berörs är tillverkade från november 
2016 till september 2017. Orsaken till att bilarna tas in för kontroll är att vissa 
fordon visat sig ha ett inre läckage av bromsvätska i kopplingshydraulenheten. 
Läckaget kan medföra att termisk värme uppstår och att enheten slutar fung-
era. Om läckage kan konstateras så byts enheten ut. Felet har upptäckts efter 
interna tester och har inte orsakat några skador eller olyckor vad Kia Motors kän-
ner till. Ägare kontaktas via brev och hänvisas till närmaste auktoriserad verkstad.

Så fungerar Carbon Cleanings  
motorrengöringsmaskin
Motorrengöring specifikt 
anpassad för varje kunds bil, 
för att nå maximal rengörings-
effekt. Det är det som gör 
Carbon Cleanings motorrengö-
ringsmaskin unik på världs-
marknaden enligt dem själva.

MOTORN GÖRS REN genom att vätgas 
pumpas in i den medan den går på 
strax över tomgångsvarvtal. Ren-
göringsprocessen tar omkring 40 
minuter till en dryg timme bero-
ende på motorns slagvolym men 
även mätarställning och körsätt.

Maskinen framställer själv 
vätgasen i en så kallad elektrolys-
process innan gasen pumpas in i 
bilmotorn.

Maskinen laddas med 20 liter 
destillerat vatten och 360 gram 
kaliumhydroxid åt gången, vilket 
räcker till i storleksordningen 
350 rengöringar. Det går åt cirka 
2 deciliter destillerat vatten per 
rengöring.

NÄR MASKINENS SLANG FÖR vätgas-
tillförseln anslutits till motorns 
luftintag matas uppgifter om bil-

märke, motor (slagvolym, effekt), 
bränsle, växellåda in i en app som 
kommunicerar med maskintill-
verkarens server via Android eller 
Apple. 

Den aktuella bilens mätarställ-
ning och bilägarens uppskattning 
av den genomsnittliga körcykeln 
(andelen landsvägs- resp- stadskör-
ning) matas också in.

Utifrån de inmatade uppgif-
terna beräknar servern hur lång 
tid rengöringen ska pågå samt hur 
mycket vätgas som ska tillföras 
motorn.

Att rengöra en förbränningsmotor från sot är en miljö-
förbättrande åtgärd. Det menar företagaren Savo 
Vidovic som riktar in sig på myndigheter och aktörer 
med stora fordonsparker när han försöker sälja in sin 
motorrengöringsmaskin i Sverige.

I FÖRRA NUMRET AV Motormagasinet 
(nr 28) berättade vi om det danska 
företaget Hydrive som försöker 
lansera en maskin på Sverige-mark-
naden som gör rent förbrännings-
motorer i personbilar genom att 
spruta in vätgas när motorn körs 
på tomgång.

Savo Vidovic som driver företa-
get Carbon Cleaning Sverige AB för-
söker just nu att lansera en maskin 
som använder samma teknik. En 
maskin som han menar skiljer sig 
från konkurrenternas på en viktig 
punkt:

– Vår maskin är helautomatisk. 
Baserat på de värden man alltid ma-
tar in i maskinen vid en rengöring 
– motorstorlek, mätarställning, 
körcykel och några ytterligare pa-
rametrar – så optimerar maskinen 
rengöringsprocessen till just din 
bil, så att det blir rätt mängd vät-
gas och optimalt tidslängd på ren-
göringsprocessen, förklarar Savo (se 
artikel intill).

MEDAN HYDRIVE SIKTAR IN SIG på att 
sälja sina motorrengöringsmaski-
ner till bilverkstäder så har man 
på Carbon Cleaning Sverige valt 
att vid sidan om verkstäderna, även 
pröva ett annat spår.

Jag har varit i kontakt med flera 
myndigheter, bland annat Natur-
vårdsverket, Transportstyrelsen 

och Bilprovningen, för att berätta 
om vår maskin och om rengöring 
av förbränningsmotorer och för att 
få någon oberoende part att testa 
och utvärdera maskinen.
Hur har myndigheterna reagerat?

– De har alla varit väldigt posi-
tiva. På Naturvårdsverket ville de 
att vi skulle söka bidrag. Men det 
visade sig sedan när vi tittade när-
mare på att göra en ansökan att det 
skulle bli alldeles för komplicerat 
och tidsödande för oss som litet 
företag, att vi inte mäktar med en 
sådan process.

– Men ingen myndighet har velat 
testa maskinen. Det har i alla fal-
len stupat på att de säger att deras 
myndighetsuppdrag inte är fören-
ligt med att testa vår maskin.
Men du har även kontaktat ett före-
tag med en stor fordonspark – hur 
gick det?

– Jag har varit i kontakt med 
Green Landscaping med cirka 300 
trädgårdsmaskiner, som är ett av 
Sveriges ledande företag när det 
gäller parkskötsel och markan-
läggning. De är intresserade av vår 
metod och vill serva sina maskiner 
med motorrengöring. Det ser det 
också som ett sätt för dem att bi-
dra till förbättrad luft i exempelvis 
Stockholm där de har ett stort sköt-
seluppdrag.

PIERRE KJELLIN

 MOTORRENGÖRING 
 SOM MILJÖÅTGÄRD 

Marko Mrdjen, ansvarig för stockholmsområdet.
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– Att tillföra 
för mycket vätgas 
i motorn kan vara 
förödande, för då 
kan motorn bli 
för varm. Får mo-
torn för lite vät-
gas så har gasen 
ingen rengöran-
de effekt, säger 
Savo Vidovic som 
marknadsför maskinen i Sverige.

CARBON CLEANINGS MASKINER Till-
verkas i staden Novi Sad några mil 

norr om huvudstaden Belgrad i Ser-
bien. Maskinen är ursprungligen 
utvecklad av en grupp ingenjörer 
vid universitetet i Novi Sad, vilka 
sedan har knoppat av arbetet i ett 
eget företag.

– De har forskat kring den här 
rengöringstekniken i över sex år 
och för ungefär tre år sedan så tog 
de fram en första prototyp till en 
maskin, säger Savo Vidovic.

Carbon Cleaning har i Sverige 
totalt fem maskiner i Skåne varav 
en maskin i Stockholm.
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FÖR BÅDE STOR OCH LITEN
 d Den som har några tusenlappar över kan bli 

ägare till en Bugatti Chiron. Visserligen i lek-
saksstorlek, men ändå. Det är Lego som tagit 
fram den nya modellen i skala 1:8 och med 
3 599 delar. Bara att sätta igång och bygga. 
Men inte nog med det. Legos ingenjörer blev 
så inspirerade av modellbilen att det även 
byggt en modell i skala 1:1. Som går att köra 
med hjälp av små elmotorer. Den fullstora 
modellen väger 1,5 ton men så gick det också 
åt 1 miljon legobitar. Pris okänt.

Toyota återkallar  
en miljon hybrider

 d Nu ska Toyota återkalla över en miljon 
hybridbilar efter ett el ledningsproblem som 
kan utgöra brandfara. Det gäller modellerna 
Prius, Prius PHV och C-HR, tillverkade mel-
lan juni 2015 och maj 2018. Av de totalt 
1,03 miljoner bilarna som återkallas finns 

554 000 i Japan, 217 000 i Nordamerika och 
219 000 i Europa.

Det finns enligt Toyota inga kända 
fall där människor har kommit till 
skada till följd av det identifierade 
elledningsproblemet. 

”En föryngringskur för motorn”
På Autoclassica i Ystad har 
man testat Carbon Cleanings 
maskin på flera bilar. Det är 
rena föryngringskuren för 
motorn, säger vd Mats Lars-
son.

AUTOCLASSICA I YSTAD är specialise-
rade på försäljning och import av 
klassiska bilar och sportbilar. Just 
nu lånar man sedan flera månader 
en av Carbon Cleanings maskiner 
och har hunnit göra motorrengö-
ring på en rad både nyare och äldre 
bilar, berättar vd Mats Larsson.

– Vi gjorde 
bland annat ren 
en Mercedes SL 
, 89 års modell. 
Och det kändes 
som om motorn 
fått en föryng-
ringskur. Jag 
körde bilen själv 
efteråt och kände 

att automatlådan svarade snabbare 
på kickdown och växlade upp tidi-
gare.

EN ÄLDRE VOLVO MED dieselmotor 
som man gjorde motorrengöring 
på för ett tag sedan fick också mar-
kant sänkt bränsleförbrukning, 
säger Mats Larsson:

– Verkmästaren i verkstaden 
mätte själv förbrukningen och den 
sjönk med ungefär en deciliter per 
mil efteråt.

Man har inte bestämt sig för om 
man ska köpa maskinen av Carbon 
Cleaning än, men så här långt är 
man både nöjda och överraskade 
över de effekten av rengöringen:

– Att avgasvärdena blir bättre 
efter rengöringen har vi fått bevis 
på, och det känns bra att kunna 
erbjuda kunden en rengöring som 
både förbättrar bilens prestanda 
och sänker utsläppen från motorn. 
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Mats Larsson.

Savo Vidovic.

Slangen för vätgas-
tillförseln ansluts 
precis innanför 
luftintaget.

o/min-1 CO CO2 HC O2

Före H2E
760 0.037 15.38 60 0.42

1900 0.004 15.45 31 0.07

Efter H2E
760 0.000 15.43 2 0.37

1900 0.001 15.41 4 0.05

Test före och efter

En Lotus Esprit från 2004 med lite över 
10000 mil på mätaren hos begagnathand-
laren Hoffsten Motor i södra Stockholm 
får sig en motorrengöring.
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